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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Διαδικαςίεσ ςφνταξησ πινάκων κενϊν και πλεοναςμάτων μετά τισ μεταθζςεισ του ζτουσ
2019»
Μετά την ανακοίνωςη των μεταθζςεων από το ΥΠΠΕΘ, οι διαδικαςίεσ που θα ακολουθηθοφν από το
ΠΥΔΕ ΕΒΡΟΥ είναι οι εξήσ:
φνταξη πίνακα οργανικϊν κενϊν και πλεοναςμάτων ςε .Μ.Ε.Α.Ε. ςτην περιοχή μετάθεςησ Αϋ Ζβρου.
(Διαπίςτωςη τυχόν υπεραριθμιϊν και ςφνταξη αντίςτοιχου πίνακα).
φνταξη πίνακα οργανικϊν κενϊν και πλεοναςμάτων ςε ςχολικζσ μονάδεσ ανά περιοχή μετάθεςησ.
(Διαπίςτωςη τυχόν υπεραριθμιϊν και ςφνταξη αντίςτοιχου πίνακα).
Οι παραπάνω διαδικαςίεσ θα γίνουν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παραγράφουσ του άρθρου 14
του
ΠΔ 50/1996, όπωσ
τροποποιήθηκε με το
άρθρο
12
του ΠΔ 100/1997.
Για τισ υπηρεςιακζσ μεταβολζσ ςημειϊνουμε και τα προβλεπόμενα ςτισ παρακάτω αποφάςεισ και
εγκυκλίουσ του ΥΠΠΕΘ.
α) τησ υπ’ αριθ. 81504/Δ2/19-07-2011 (ΦΕΚ 1811/τ.Βϋ/11-08-2011) απόφαςησ τησ Υπουργοφ Παιδείασ, Διά
Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων, όπου αναφζρεται ότι οι διοριςμοί, οι μεταθζςεισ, οι υπεραριθμίεσ και
οι αποςπάςεισ των εκπαιδευτικϊν πραγματοποιοφνται με βάςη την κφρια ειδικότητα τουσ, και
β) τησ υπ’ αριθ. 84582/Δ2/20-06-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείασ και Θρηςκευμάτων,
Αθλητιςμοφ και Πολιτιςμοφ «Διευκρινιςτικζσ οδηγίεσ για τοποθετήςεισ και ρφθμιςη υπεραριθμιών
εκπαιδευτικών Β/θμιασ εκπαίδευςησ», ςφμφωνα με την οποία δώδεκα (12) ώρεσ μαθήματοσ (κατϋ
ελάχιςτον) ςυνιςτοφν οργανικό κενό το οποίο δίνεται ςε εκπαιδευτικό που καλφπτει τισ ϊρεσ αυτζσ με Α΄
ανάθεςη, ανεξαρτήτωσ αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα μποροφςαν να ςυμπληρώςουν το ωράριό
τουσ αναλαμβάνοντασ το μάθημα ωσ Β΄ ανάθεςη ή ζχοντασ δεφτερη ειδικότητα.
Όςοι ζλαβαν μετάθεςη για το ΜΟΥΙΚΟ ΓΥΜΝΑΙΟ θα κάνουν μόνο πράξη ανάληψησ ςτο ςχολείο ςτισ 29
Ιουνίου 2018.
υνημμζνα:
ΑΡΧΕΙΟ EXCEL: Με τρία φφλλα (Φφλλο κενϊν – πλεοναςμάτων Γενικήσ Παιδείασ ςε ϊρεσ, Φφλλο κενϊν –
πλεοναςμάτων Γενικήσ Παιδείασ ολόκληρα κενά ή πλεονάςματα). Φφλλο κενϊν ςε .Μ.Ε.Α.Ε.
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